UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ZESTIENDE JAARGANG
DONDERDAG 27 NOVEMBER 1980

Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Naordeloos

Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boejcop, Leerbroek en Nieuwland

De schaatssport in Ameide en Tienhoven
en aanbieding tassen door de heer C. Renes
AMEIDE/TIENHOVEN - Iedere zaterdagmorgen om 8 nur staan er 12 meisjes uit Ameide en
Tienhoven op de dijk fe wachten op de bus die hen naar de kunstijsbaan in Utrecht brengt. Deze
meisjes junioren varieren in leeftijd van 12 .. 16 jaar en worden getraind door Andre Kraayeveld,
oud-kernploeglid (sprinter).
Zaterdag 8 november j.I. vond een uDieke gebeurtenis plaats voor de schaatssport in
Ameide/Tienhoven.
Deze 12 meisjes werden uitgenodigd bij de heer C. Renes, Griend 3te Ameide. De heer Renes was
destijds een bekende kortebaanspecialist en is nog altijd zeer ge'interesseerd in alles wat met de
schaatssport te maken h e e f t . '

Ook de ouders willen we graag bij de sport van
hun kinderen betrekken. Daarom is er jaarlijks
een officiele oudermiddag. Maar wist u
eigenlijk dat u iedere zaterdagmiddag welkom
bent om de schaatsprestaties (of valpartijen)
van u kinderen te bewonderen ?
Een veel gestelde vraag van de ouders luidt:
Worden er voor de jeugd geen wedstrijdjes
georganiseerd ? Helaas komt dit zelden voor.
De kosten om een ijsbaan te huren zijn vrij
hoog, het vervoer is kostbaar en er zullen
bovendien een aantal prijzen beschikbaar
gesteld moeten worden. Deze ekstra kosten
kunnen door de vereniging niet gefinancieerd
worden.
Vorig jaar werden de kinderen in de gelegenheid gesteld om op de Ton Menkenbaan in
Dordrecht wedstrijdjes te rijden doordat een
twee-tal zakenmensen dit evenement wilden
financieren. De kinderen waren zeer enthousiast en het werd een geweldig sukses.
Vele takken van sport worden financieel
gesteund door het bedrijfsleven, maar tot op
heden heeft men bJijkbaar nog niet of
nauwelijks aan het jeugdschaatsen gedacht.
Is het misschienmogelijk dat er in dekomende
maanden een Sinterklaas. Qpstaat die het
jeugdschaatsen een warm hart toedraagt ?
Inlichtingen over het jeugdschaatsen en hardrijden of nadere informatie omtrent een
financiele bijdrage kunt u verkrijgen bij de
onderstaande personen:
de heer H. van Arkel, Kerkweg 28,
Tlenhoven, tel. 01836 - 1613.
mevrouw D.L. van Doorn-Jonk, Aaksterveld 76, Amelde, tel. 01836 - 1598.

Pluimvee en konijnenfokkersvereniging
Dit heeft hij die zaterdagmorgen op een
orginele wijze willen tonen door deze 12
meisjes een sporttas aan te bieden, waarbij
Janneke van Oort de eerste tas inontvangst
mocht nemen. Hij sprak hierbij de wens uit dat
deze meisjes de schaatssport een eerlijk en
warm hart zouden toedragen en dat zij door
hun inzet tot goede prestaties in de toekomst
mogen komen.
Mevrouw Renes serveerde hierbij warme
chocolademelk en koeken (Koek en Zopie)
waardoor het een waar schaatsfestijn werd ten
huize van de familie Renes.
Hierna dankte de heer H. van Arkel de heer
C. Renes namens de schaatsenrijdsters van de
afdeling Ameide en Tienhoven.
Ook hij wenste de junioren een suksesvol
schaatsseizoen toe.
Het is van belang om reeds op jeugdige leeftijd
te beginnen met schaatsenrijden. Het enthousiasme onder de jeugd neemt, naarmate er zo
nu en dan natuurijs is, jaarlijks toe.
Gelukkig bestaat er ook voor de jeugd van 7-12

jaar de mogeJijkheid om gedurenden het
winterseizoen wekelijks te schaatsen op de
kunstijsbaan in Utrecht. Ook dit jaar zijn er 30
jongens en meisjes uit Ameide en Tienhoven
die, gekombineerd met een 25 kinderen uit
Hardinxveld, Meerkerk en Nieuwpoort zaterdagsmiddags met een bus naar Utrecht gaan.
Deze kinderen worden groepsgewijs begeleid
en "getraind" door een van de zes begeleiders.
Voor de allerkleinsten gaat het leren schaatsen
spelenderwijs, terwijl de oudere kinderen
reeds een meer gerichte training krijgen voor
het hardrijden. Aan het eind van elk seizoen
kunnen er schaatsproeven afgelegd worden om
een diploma te behalen. Deze proeven varieren
in moeilijkheidsfaktor en afstand. Zo behoeven
de kleinsten "slechts" 2 km. achler elkaar te
rijden, terwijl de oudste kinderen 18 ron den of
7 kin. binnen een bepaalde tijd moeten rijden.
Daarnaast zijn er nog een aantal behendigheidsproeven zoals de start- en remproef en de
slalom.
Het behaalde diploma is voorde kinderen aItijd
zeer belangrijk.

STEEDS HOGER
Ameide
UITSLAG VAN DE VERLOTING
Iste prijs van 250,- op lotnummer
893
2e prijs
van 1 0 0 , - "
708
3e prijs
van 7 5 , - "
1343
4e prijs
van 2 5 . - "
399
5e prijs
van 2 5 , - "
159
6e prijs
van 2 5 , - "
914
7e prijs
van 20,785
8e prijs
van 20,475
ge prijs
van 2 0 , - "
573
We prijs
van 1 0 , - "
597
lie prijs
van 10,1320
12e prijs
van 10,1i)2
i3e prijs
van 1 0 , - "
501
14e prijs
van 10,982

Deze prijzen kunnen worden afgehaald bij
R. de Lange, Broekseweg 39 te A melde, na 19:00
uur.

Verregende intocht Sint Nicolaas
AMEIDE - Vreselijk wat een regen, wat erg vour de Sint en zijn Pieten en wat een narigheid vaor
de organisatoren, zo dachten wij zaterdagmiddag 15 november.
J 8, inderdaad
maar een pluim voor de organisatoren van de intocht van Sint Nicolaas.
Suel had men een oplossing gevonden, dankzij de medewerkine- van de direktie van
Timmerfabriek van Vliet b.v. te Ameide.
Suel een platform bOllwen, geluidsinstallatie
aanleggen, muziekvereniging en drum band
waarschuwen, een allengs vollopende fabriekshal met varlers, moeders. en kinderen.
Ondanks de kilte, de ware wolkbreuken,
onstand er toch een apart sfeertje. Iedereen blij
omdat het feest doorging.
Een open koets met Sint Nicolaas en zwarte
Pieten, gewapend met paraplu's, reed binnen.
Strooien, roepen, grabbelen naar pep"ernoten,
handjes geven, daarna de speeches van de
voorzitter van de winkeliersvereniging, de
heer Jongkind, burgemeester C. Bakker en
Sint Nicolaas en niet te vergeten
.
het optreden van zwarte Piet.

Sint Nicolaas was wat grieperig
sprak daarom zacht en niet veel en
gaf daarom zwarte Piet wat meer vrijheid.

.
.

Een volle hal.
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Zwarte Piet in aktie !

VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT

"DE SNELLE PIEPER"
Tel. 01837-1791 - Lexmond - Meerkark

Groentehal:

Geweldig ":
wat een optreden van
deze Piet. Hij, misschien weI eeri zij, (waarom
zou een Piet niet vrouwelijk kunnen zijn?) stal
de show door optreden, mimiek en goochelen.
Daarna een korte tacht per open koets door
Ameide,

Kleine Kanaaldijk, Meerkerk

Diverse soorten winteraardappelen in voorraad.

Party
Shop
Gerda Brands
Gorinchemsestraat 10, tel. 01837 - 1363
Meerkerk.

Sint zoekt de leukste geschenken bij de
Party Shop.
Grote keuze in:
Kaasplanken v.a. f 10,aparte potjes met mosterd en
sauzen,
En verder:
chocolade letters, marsepein,
suikergoed, chocolade popjes
Deelnemer O.V.M. aktie

Onze auto stand gelukkig niet hier. Het
resultaat van een uurtje regen,

Nieuw wachtruimtelokaal midgetgolfvereniging W.I.K. Lexmond
LEXMOND - Eindelijk is het dan zover. De midgetgolfbaan in Lexmond heeft een fatsoenlijke
wachtruimte. Na geruime tijd in de "bouwrommel" te hebben gezeten kunnen de midgetgolvers
eindelijk hUD puntentelling bijhouden, even gezellig babbelen en wachten tot zij weer aan slag
zijn zander, bij de vaak slechte weersomstandigheden, eeo nat pak op te lopeno
Na veel passenenmetenishetgeluktomopeen kunnen nog geen konkrete mededelingen
relatief kleine ruimte, een toch behoorlijk worden gedaan.
gebouwtje neer te zeiten, kompleet met terras
en berging. Het geheel ziet er zeer professio- Naar verwacht kan worden zal de nieuwe
neel uit en is keurig afgewerkt, hierbij dient wachtruimte ook de organisatie tijdens de
echt_er wei opgemerkt te worden dat zeer veel tournooien ten goede komen, dit geschiedde
werK: is verzet door vrijwillige inbreng van voorheen in een caravan, met aIle ruimtebeperkende gevolgen van dien.
diverse leden.
Het interieur is knuB te Doemen, een nostalgische gashaard zorgt voor een behaaglijke
temperatuur en de dubbele ramen zijn
voorzien van gehaakte gordijntjes, welke door
een vrouwelijk lid der vereniging met veel
geduld en ten koste vail honderden meters
katoen gehaakt zijn.
Op een onlangs gehouden feestavond, ter
afsluiting van het speelseizoen, kreeg de heer
C. den Hartog, als voorzitter van de vereniging
namens de deelnemers van de ladderkompetitie een "wanddekoratiedroogbloemgolfstickstuk" aangeboden ter opluistering van een kale
muur in het nieuwe wachtruimtelokaal, het
kunststuk heeft inmiddels zijn plaats aan ?,e
muur al gevonden.
T.z.t. zal er nog een officiele opening plaats
vinden van het bouwsel, maar daarover

Ais u interesse hebt in de midgetgolfsport kom
dan gerust eens langs am voor een redelijke
prijs een baIletje te slaan op de internationaal
goedgekeurde wedstrijdbaan, u zult dan tevens
merken dat het allemaal beter "rolt" dan op de
u waarschijnlijk beter bekende rekreatiebanen op campings etc.
U bent van harte welkom !
De openingstijden zijn: woensdag van 14.00 18.00 uur, zaterdag van 10.00 - 18.00 uur.
Afspraken/inlichtingen kunt u krijgen/maken
bij de baanbeheerder: H.v.d. Berg, de Nes 30,
4128 CD Lexmond, tel. 03474-1809 (bij voorkeur
van 18.00 - 18.30 uur).
Tot ziens op de midgetgolfbaan, gelegen bij het
sportkompleks "Ret Bosch" te Lexmond.

ThRo11.

Goed geprijsd

Ret" wanddekoratiedroog bloemgolfstickstuk".

Grote kollektie showmodellenvan
gerenommeerde couturehuizen.

NU SLECHTSEEN WEEK

HALVEPRIJS
(aileen japonnen/pakjes/sels)

(reeds vanaf 59,-)

mHe

~

WEEKAANBIEDING

U SLAAGT ALTIJD EN DAN NOG VOOR LAGE PRIJZEN.

---------

Ouders helpen Sint

Intocht Sint Nicolaas
.. te Meerkerk.
\
P rIJZenregen
.
regen
~regen !

AMEIDE - Donderdag 13 november j.l.
organiseerde Peuterspeelzaal "Ot en Sien" eeo
gezellige doe-.8vond voor de auders.
Op deze avond hielpen zij de Sint 'n handje met
het maken van een Sinterklaaskado vaar hun
kind.
Er werd druk gespijkerd, gezaagd, genaaid of
gebreid. De sfeer was erg fijn en het resultaat
was de moeite waard.
Het zal op 5 december vast een leuk feest
worden voor de kinderen en de zelfgemaakte
kado's zullen ongetwijfeld in de smaak vallen.

MEERKERK - Ondanks de stromende regen
waren er heel wat "Mekerkers" die, gewapend
met paraplu's, de komst van Sint Nicolaas aan
de Loswal afwachtten.

De geplande prijzenregen, door middel van een
kraanwagen, ging gewoon door, waarna men
de prijzen kon afhalen in de "Meerplaats",
waar Sint Nicolaas de prijzen uitreikte. Kees de
Ruiter was de gelukkige winnaar van de
hoofdprijs. !
Vervolgens begaf de Sint zich met zijn zwarte
Pieten naar de bazar die door en voor de
bejaarden was georganiseerd. Sint Nicolaas
werd hier ontvangen door mevrouw den
Breejen-de Jong.
Na de officieHe ontvarigst van Sint Nicolaas op
het gemeentehuis, door burgemeester .den
Breejen, werd de officiele rondrit ing~ort
vanwege de slechte weersomstandigheden.
Zeer bereidwillige medewerking werd, 00clanks de regen, verleend door muziekvereniging "Euphonia".

Woensdag 3 december zal Sin! Nicoiaaas aile
deelnemende winkeliers aan de Sint Nicolaasaktie teMeerkerk persoonlijk een bezoekje
komen brengen en weI tussen 14.00 en 17.00
uur. en tussen 19.00 en 21.00 uur.

GOLFPLATEN· EN HOUTHANDEL

Da's een ding dat zeker is !

F. TREUREN
Burg. Sloblaan 36, Meerkerk (Z.H.), tel. 01837-1889

In onze schowroom in de Tolstraat te Meerkerk of in de
Nieuwe Steeg te Herwijnen is het veer en veer prettiger voor
u, maar ook voor ons, om te kijken naar en te praten over een
van de nieuwste auto's die daar staan.

Biedt aan:
_
-

GEGALVANISEERDE
GOLFPLATEN
ASBEST CEMENT
GOLFPLATEN
POLYESTER LICHT
GOLFPLATEN
BALKHOUT
PLANKHOUT
ISOLATIEMATERIAAL

- MULTYPLEXPLATEN
- WANDSCHROOTJES
Paranapine
Grenen
Vuren
- DEUREN
- GIPSPLATEN
- SPAANPLAAT
- CREOSOLPALEN
- BROEIRAMEN
- PARTIJEN GEBRUIKT
BALKHOUT

Maak uw DIEPVRIES rendabel
Wij leveren aile soorten

RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij
IVoorbouten, achterbouten en halve
varkens).
Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf
Voor u een goede reden om eens een bezoek te brengen
aan onze zaak als u er over denkt een auto aan te
schaffen.

Siagerij A. ZWIJNENBURG
Botersloot 25 - Tel. 01838-1224 - Noordeloos

Gaarne geven wij u advies over de diverse voordelen,
afgestemd op wat u van uw auto verlangt.
Voor een goede
AUTOMOBIELBEDRIJF

gebruikte auto

GEBR. VAN TUYL

met Bovag-garanlie, naar

Zouwendijk 125 Tel. 01837 - 1412, Meerkerk
Showroom: Toistraat 19 Tel. 01837 - 1682.
Garagebedrijf, showroom en spuiterij:
Nieuwe Steeg 48 Tel. 04188 - 1216

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.
Lekdij k 73, teL 01843-1233, Langerak

-

Herwijnen

•.

-------_._---~

AI + 100 jaar bakken wij van de allerbeste grondstoffen
onze beroemde speculaas en boterletters.

Ook de oude generatie Alting vindt kwaliteit het
belangrijkst, het kost iets meer, maar, je hebt er dan wei
iets fijns voor bij de koffie.

Het grond- en straatwerk t.b.v. het
nieuwe bankgebouw van de Rabobank
"Meerkerk" werd verricht door aannemersbed rijf

c. de Groot

Zouwendijk 71, Meerkerk,
telefoon 01837 - 1607.

Wij en onze medewerkers wensen u een heel prettige
pakjesdag.

Gebr. Alti ng MEERKERK
Het interieur van het nieuwe bankgebouw van de Rabobank "Meerkerk"
werd verzorgd door onze afdeling
Projektinrichting

Tel.: 01837-1248, 01836-1456, 03451-8264.

Rien Poortvliet:

Het heiwerk t.b.v. het nieuwe bankgebouw van de Rabobank "Meerkerk"
werd verzorgd door:

Van de hak op de tak

59,50

.

CREZEE AMEIDE R.V.

,

Verhoef b.v.
Aannemersbedrijf van hei- en hijswerk.
Burg. Sloblaan 45, Meerkerk,
telefoon 01837 - 1337, b.g.g. 1519.

De receptie tijdens de opening van het
nieuwe bankgebouw·vande Rabobank
"Meerkerk" werd verzorgd door
evenementenverzorging

w. Bovekerk

Meerkerk, tel. 01837 - 1559.

van wijkleerdam

WoonllJlnkel

VUETSKANT38 TEL.03451-2367 POSTSUS20 4140AABOEnUSSTR.17 TEL.2393 MEUBElEN

Aannemersbedrijf

J. van Daalen b.v.
Postbus 14, 4240 CA Arkel,
tel. 01.831 - 1330 - 2109, Vlietstraat 7,
4241 XR Arkel.

Wij bouwden het nieuwe bank..:
gebouw van de Rabobank
"Meerkerk".

Aannemers:
woningbouw, utiliteitsbouw,
renovatie, verbouw en onderhoud.

Rabobank "Meerkerk" in een prachtig
nieuw bankgebouw
MEERKERK - Vrijdag 21 november vond de officilHe opening plaats van de nieuwe Rabobank
Ban het Raadhuisplein te Meerkerk.
Om 2 nur werden de genodigden ontvangen in "Het Anker".
Burgemeester den Breejen opende met een reuze sleutel het nieuwe gebouw.
Niet aileen was het feesLvanwege het nieuwe gebouw, doch men herdacht tevens het 50..jarig
bestaan.
Onder zeer grate belangstelling werd zaterdag "open huis" gehouden, waarbij iedere bezoeker
een leuke attentie ontving.
De ontwikkeling van de bank
Vear het antwerp zorgde ir. R. Visser uit
De bank werd op 27 november 1930 opgericht. Schoonhoven. Terwiji J. van Daalen b.v. uit
De initiatiefnemers waren de heren G. Slob en Arkel als hoofdaannemer optrad, werkten
H.A. Bax, respectievelijk burgemeester en verder aan de bouw mee de firma's: Relka,
sekretaris van de gemeente Meerkerk. Van de Culemborg (verwarming en airconditioning);
oprichters maakt de heer A. de Jong het De Kok, Gorinchem (plafonds); Viveen, Arkel
(elektriciteit); Skledar en Brandwijk, Meergouden jubileum mee.
Er is veel veranderd in deafgelopen 50 jaar. kerk (natuursteen); Van Munster, Amersfoort
(meubilair); Martens, Doetinchem (kluis en
Was de bank vroeger meer een landbouwkredietbank, die de ontvangen gelden in de nachtkluisinstallatie); Retera, Eindhoven (kasbox, balies e.d.); Van Wijk, Leerdam (vloervorm leningen doorgaf aan de Ieden om dit te
gebruiken in het bedrijf, thans kan men bij de bedekking en vitrage); W. Treuren, Lexmond
(tuinaanleg) en C. de Groot, Meerkerk (bebank oak terecht voar onder meer verstrating). Bij het ontwerpen heef! de architect
zekeringen, priverekeningen, _financieringen,
rekening gehouden met de bestaande beeffecten, vakantiereizen, buitenlands geld enz.
Met welke ontwikkeling de Rabobank "Meer- bouwing in de omgeving.
kerk" in de loop der jaren werd gecon- De bank van binnen en van buiten
fronteerd, kan het duidelijkst worden gede~
monstreerd aan de hand van de cijfers over het·· In het nieuwe bankgebouw, dat ook gemakkebaianstotaal en het spaartegoed. Bedroegen lijk toegankelijk is voor minder-validen, is een
prettig aandoende sfeer gecreeerd door de
deze cijfers bijvDorbeeld in 1931 respectievelijk
zogenaamde "open" balies.
f 83.504,- en f 71.950,-, in 1969 waren tij
gestegen tot f 5,2 en f 4,4 miljoen, terwijl eind Via de "snelkas" kunnen geldopnemingen
vorig jaar niet minder dan f 30,5 en f 22,4 sneller en efficienter worden afgewikkeld.
Verder zijn er aparte hoeken ingericht voor
miljoen kon wo~den genoteerd !
verzekeringen en reizen. In vergelijking met
Doch niet alleen de balans- en spaarcijfers het .oude kantoor is het aantal spreekkamers,
groeiden van jaar tot jaar, oak het diensten- die bedoeld zijn om vertrouwelijke zaken te
pakket werd aanmerkelijk uitgebreid, met o.a. behandelen, uitgebreid. Ook de safeloketten-

reizen en verzekeringen. Dit had weer tot
gevolg,dat tevens de werkzaamheden toenamen en om de clienten toch de meest
optimale service te kunnen verlenen, werd het
personeelsbestand in de afgelopen 10 jaar van 2
op 7 gebracht.
De huidige direkteur van de Rabobank
"Meerkerk", deheer G. Hoeve, tradop 1 juli
1975 in dienst. Behalve in het kantoor in
Meerkerk houdt de bank ook tweemaal in de
week zitting aaIi de Geer 6a te Nieuwland.
!'.Jieuw bankgebouw
De verheugende ontwikkeling, waarmee de
bank werd gekonfronteerd bracht echter op
denduur voor het kantoor aan de Tolstraat een
nijpend gebrek aan' ruimtemet zich mee.
Aangezien uitbreiding van het' bestaande
gebouw niet mogelijk was, werd eind 1977
besloten aan het· Raadhuisplein een nieuw
kantoor te bouwen.
} .
In februari 1980 werd met de bouw gestart.

ruimte is groter en beter geoutilleerd dan
voorheen.
Tot de inrichting behoort ook een nachtkluis
met een automaat, die lege cassettes retourneert.
.
De prettige sfeer wordt nog verhoogd door de
achtergrondmuziek.
De benedenverdieping wordt gekompleteerd
door de administratie, de direktiekamer en O.a.
de kantine. Op de bovenverdieping bevinden
zich het archief en de centrale verwarmingsinstallatie.
Ook is daar nog uitbreidingsruimte' aanwezlg.
Autgmobilisten kunnen gebruik maken van
een prima gelegen parkeergelegenheid met
een capaciteit van ongeveer 50 auto's.
Speciale akties
Ter gelegenheidvan het 50-jarig bestaan en de
openihg Van het bankgebouw organiseert qe
Rabobank "Meerkerk" tot en met 28 november
a.s. een Feestweek met o.a.. een spaaraktie,

waarbij elke dag 1 gouden Tientje beschikbaar wordt gesteld.
Bovendien ontvangt elke bezoeker een attentie.
Bij de overige akties, die tot en met 31
december 1980 duren, ontvangen aIle bruidsparen een spaarbankboekje met f 100,-, aIle
baby's, die worden geboren, een spaarbankboekje met f 50,- en aIle "gouden" bruidsparen een fruitmand.
Wie zijn of haar 50e verjaardag viert, krijgt een
bloemetje aangeboden, terwijl iedereen die
een spaar- of priverekening opent en minimaal
f 25,- inlegt, een premie van f 7,50 ontvangt !
Tijdens het officiiHe gedeelte in "Het Anker"
verwelkomde de heer R.v.d. Vegt, lid van het
Bestuur van de Rabobank, aIle genodigden.
"Burgemeester, een poot van het plan is
gerealiseerd en het heeft naar ambtelijke
begrippen niet eens lang geduurd voordat de
benodigde vergunningen in ons bezit waren.
Wij willen u en uw medebestuurders daarvoor
dank zeggen. Bij de besprekingen hebben we
niet altijd op een stoel gezeten, maar het is
moeilijk om vanuit het zakenleven, waar
dikwijls ter plekke beslissingen moeten worden genomen, het beleid van een overheid te
kunnen begrijpen.
Toch stellen wij het zeer op prijs, dat u zo
dadelijk de offlciiHe opening van ons nieuwe
gebouw wilt verrichten.
Een handeling hebt u al verricht bij onze
nieuwbouw, n.1. op 28 februari 1980: het slaan
van de eerste paa1. U hebt dit in onze ogen zo
vakkundig gedaan, dat het Bestuur en de Raad
van Toezicht het volste vertrouwen in u stellen
om ook de laatste technische handeling voor
deze opening door u vakkundig te laten
verrichten, n.1. het openen van de voordeur,
zodat we onze nieuwe bank kunnen bezichtigen en in gebruik nemen.
Wij waarderen het ten zeerste dat u deze
middag in ons midden wilt zijn. Mijnheer
Oosterwaal, u vertegenwoordigt tevens de
Centrale Bank.
Wij willen de Centrale Bank dank zeggen voor
het prettige overleg dat we hebben mogen
voeren om tot de verwezenlijking van ons
nieuwe bankgebouw te komen.
Ook hr. Visser, de architect van ons nieuwe
gebouw wil ik welkom heten. Mijnheer Visser,
als architect had u al het vertrouwen van de
Centrale Bank, maar wij haddennogniet van u
gehoord en de eerste vraag.die door ons
Bestuur gesteldwerd, was: "Is er met deze man
te praten ?"
Een architect staat meestal te boek als een
eigenzinnig mens. Wat de architect zegt en
voorstelt, daaraan mag niet meer getornd
worden. Mijnheer Visser, wij hebben geen
spijt dat wij u deze opdracht hebben gegeven.
Het was geen gemakkelijke opdracht. Ten
eerste: het nieuwe bankgebouw moest in zijn
vormgeving passen bij de bestaande bebouwing. Ten tweede: een gebouw dat voldoet aan de
eisen die onze RABO-organisatie aan een
dergelijk gebouw steil en ten derde een
gebouw dat binnen een redelijke kostprijs
bleef.
Nu, we kunnen niets anders zeggen dan dat u
daar zeer goed in bent geslaagd.
Ook aIle andere mensen van het bouwteam,
met name hoofdaannemer Van Dalen, wi! ik
van harte welkom heten. U hebt met elkaar een
prachtig gebouw gerealiseerd en dat ging ailijd
in een goede sfeer.
We dachten dat dit gebouw een stukje reklame
voor uw bedrijf kan zijn.
Alles is op tijd gereed gekomen op twee dingen
na: het terrein voor de bank en de plaatsing van
de juiste telefooninstallatie, maar hiervoor ligt
de verantwoordelijkheid bij andere ins tanties.
Ook wil ik een welkom toeroepen aan de heer
A. de Jong. Eigenlijk had ik met u moeten
beginnen omdat u een pionier van de eerste dag
bent.
Mijnheer de J ong, het is een voorrecht Dud te
worden, niet altijd om te zijn. Maar u die nogin
een goede gezondheid in ons midden bent,
moet toch weI een gevoel van trots hebben dat
de RABO-bank Meerkerk to gegroeid is.
Ik tei het reeds, u bent bij de oprichting
aanwezig geweest en in het eerste bestuur ciat
gekozen is, hebt u zitting genomen als
sekretaris en steeds hebt u het vertrouweri
genoten van de leden, totdat u driejaar geleden
weg~ns het bereiken van de in de Statuten

bepaalde leeftijd niet meer herkozen kon
worden en uw bestuursfunktie moest neerleggen. I\uim' negen jaar geleden hebt u
eenzelfde feitmeegemaakt, namelijk de opening van het kantoor in de Toistraat. Nu is dat
kantoor te klein en ziehier het werk dat u
samen met anderen begonnen bent en waarvan u zo dadelijk het resultaat ziet.
Ook de heer Vermeulen,.oud-kassier van de
bank, heten wij van harte welkom. Vele jaren
hebt u zeer nauwkeurig de aan de bank
toevertrouwde middelen beheerd en geadministreerd", aldus sprak de heer v.d. Vegt.
Rierna gaf de spreker een historisch overzicht
van de Rabobank en besloot met de mededeling: "Bij een jubileum of een opening van
een bank is het meestal de gewoonte dat de
bank een bepaald bedrag ter beschikking stelt
aan bepaalde instellingen of verenigingen.
Daar de RABO-bank voor een ieder is, hebben
wij besloten am een bedrag van f 5.000,- ter
beschikking te stellen voor de verenigingen in
Meerkerk en Nieuwland. De verdeling van dit
bedrag willen wij graag aan de bevolking zelf
overlaten".
Burgemeester den Breejen was blij ook de
openingshandeling te mogen verrichtten.

De heer Herk, sprekend namens het kringbestuur "Lek en Merwede" zei o.a.:
"Uw besluit om te bouwen is geen ondoordacht plan geweest. U bent er uitgegroeid, wij
zijn blij met u over de eksplosieve groei.
In 1930 begon men in een slechteperiode, nu is
de tijd ook niet rooskleurig".
Namens de kring bood hij 4 etsen en een
schilderstuk aan.
Namens het personeel bood de heer de Kok een
plateau aan van een Brabantse kunstenaar,
voorstellend het oude en nieuwe gebouw.
Hierna yond de opening plaats van het nieuwe
gebouw.
Vincent Roeve en Richard de Kok droegen de
grote gouden sleutel waarmee de burgemeester de deur moest openen.
Een up-to-date, naar de eisen des tijds,
bankgebouw trad men daarna binnen, ruim,
rustscheppend, heel mooi.
Een aktieve Rabobank met moderne aanpak
gezien de presentatie.
Een gebouw, een bank, om trots op te zijn. Een
bank voor iedereen.

"Men moet nieuwe wegen scheppen, 'indien
maatschappelijke ontwikkelingen veranderen.
Ik hoop, dat nieuwe buren spoedig zullen
volgen, ook al zouden die dezelfde belangen
nastreven.
U hebt prachtig sociaal werk gedaan door 6rode
rozen huis aan huis te bezorgen, evenals uw gift
aan de verenigingen.
Uw dienstenpakket wordt steeds groter. Ret is
een "struggle for life". Direkteur Roeve en uw
staf blijft volhouden, u heb! het steeds goed
gedaan", aldus de heer den Breejen.
Namens het gemeentebestuur bood hij een
hydro-kultuur bloemenbak aan.
De heer Oosterwaal, regiodirekteur, sprak van
de moed am in 1930 een bank te beginnen, dit
moet ons heden inspireren, we moeten zien te
behouden wat we hebben door hard te werken.
"Het is een groot kantoor geworden. Wij, van
de Centrale Bank met uw Bestuur hebben
vertrouwen in de bevolking.
Een nieuwe buurman zal welkom zijn, mits er
geen onzorgvuldigheden' in het bankwezen
zullen optreden. De Rabo is er voor behartiging van de belangen van de leden, deze
doelstelling heeft ons altijd voor ogen gestaan",
aldus besloot de heer Oosterwaal zijn toespraak
nadat een prachtig Leerdams Kristal was
aangeboden.

o

De straatnaamgevers
beloond

Nieuw haven in
Ameide

AMEIDE - Burgemeester Bakker bood een
dezer dagen aan de heren H.J. Bakker nit
Sliedrecht (toekomstig inwoner) en N. de Wit
nit Ameide een mooi boekwerk aan.

AMEIDE - Al enige tijd is Waterstaat bezig de
toekomstige nienwe haven van Ameide nit te
baggeren.
Wordt het een werkhaven ?
Krijgt Ameide misschien toch een jachthaven?

VDDR
visJiefhebbers vogelJiefhebbers
aquariumliefhebbers - terrariumJiefhebbers
VOLOP GESCHENKEN

D.A.

Beide heren hadden zich met vele anderen
be-ijverd passende straatnamen te bedenken
voor de nieuwe fase Aaksterveld.

warmteoveralls
warmteiaarzen
regenkleding
vele soorten vogels en
benodigdheden
Aquariums en siervissen, reptielen enz.

SINT - NICOLAAS
GESCHENKEN
EEN LEUKE SORTERING

LUXE DOZEN SIGAREN

Die
Goede
Oude
Tijd

Diverse soorten

AANSTEKERS

KOM VRIJBLIJVEND NAAR:

J. EEGDEMAN
Voorstraat 46 Groot Ammers
Telefoon 01842 - 1674

He, neem ook eens
bloemetje mee !

en

AS BAKKEN

Voor de gezellige roker

Verschillende modellen PIJPEN
TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN
KERST-en NIEUWJAARKAARTEN

B. Lakerveld
Zouwendijk 5
Meerkerk
Deelnemer O.V.M.-aktie

Tel. 01837 -1466

Het nieuwste
boek van
ANTON
PIECK
en LEONARD
HUIZINGA

10 JAAR

SNUFFELTIEK
Tot en met zaterdag 6 dec.
10% K 0 R TIN G !
(Uiteraard niet op tabakswaren en tijdschriften)

.-,

Dus koop nu bij de SNUFFELTIEK
Bij de SNUFFELTIEK is uw gulden nu een
KNAAK waard

SNUFFELTIEK
Dorpsstraat 3

-

Meerkerk

-

Telefoon 01837 - 1700
Deelnemer D.V.M. aktie.

Rabobank Meerkerk
Ook in ons nieuwe gebouw de bank
voor iedereen.

Raadhuisplein 1, Meerkerk, tel. 01837-2444.
Geer 6a, Nieuwland, tel. 01837-2086.

Rabobank ~
geld en goede raad

Kamperen bij de boer krijgt steeds
meer aandacht
MEERKERK :- AIle Tweede Kamerleden kregen vorige week eenmammoet';"brief in de vorm
van eeo affiche van de Stichting Vrije Rekreatie ("kamperen- bij de bger"), een 800rt laatste
oproep tot de politici om hetkleinschalig kamperen een,kans van slagen te geven.
Nag steeds vinden er deze week debatten over
plaats in de 2e Kamer.
Het kamperen bij de boer krijgt steeds meer
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aandacht bij de kamerleden. Ook de beide
Staatssekretarissen zijn meer geYnteresseerd.
"Hier ben ik al erg blij om, maar of de
kampeerwet wordt zoals wij dat graag zien
weet ik nog niet", aldus Wim v.d. Berg.

Maar de aandacht die de Kampeerwet nu krijgt
is weI te danken aan de Stichting Vrije
Rekreatie.

Bijbels oogpunt belicht, wat door onze leden als
zeer positief ervaren werd.
Na de pauze werden er twee vragen gesteld,
waarover in groepjes gepraat en gediskusieerd
werd. De reakties werden op papier gezet en
iedere groep kwam hiermee aan het woord. De
heer van Dijk lichtte dit aIles nog eens ekstra
toe. We dachten, namens aIle aanwezigen, te
mogen steIlen, dat we een boeiende en
Ieerzame avond gehad hebben.
D. V. 22 december hopen we met elkaar de
Kerstavond te vieren.

C.P.B. afd. Ameide en
Tienhoven
AMEIDE/TIENHOVEN - Maandag 17 november hield de C.P.B. voor haar leden weer
de maandelijkse bijeenkomst in het Verenigingsgebouw.
Voor deze avond was dat de heer J .H.v. Dijk uit
Werkendam. De heer van Dijk is politieagent
en werkzaam bij de afdeling voorlichting in de
regio Dordrecht. Dit voornamelijk op de
scholen.
Spreker was bereid voor onze afdeling een
avond te verzorgen en weI over het onderwerp
"Jeugdcriminaliteit". Hij vertelde op boeiende
wijze over de diverse oorzaken van agressiviteit, vandalisme en ongehoorzaamheid aan het
gezag.
In verband hiermee haalde de spreker nog
enkele citaten aan uit de" verre oudheid, o.a.
van Socrates, die ook al sprak van vandalisme
en onttrekken aan het gezag. Echter in deze tijd
wordt het weI steeds erger. We hoeven aIleen
maar te denken aan de gebeurtenissen op 30
april, in Amsterdam. Ais belangrijkste oorzaken wordt toch weI gedacht aan jeugdwerkeloosheid, de welvaart, invloed van film en
televisie, gebroken gezinnen en gestoorde
relalies binnen het gezin.
Elke oorzaak heeft weer zijn eigen problematiek.
Spreker ging overal diep op in, maar het zou te
ver voeren, om in dit artikel aIles uiteen te
zetten.
Tot slot van dit betoog werd dil alles nog uil

Ameidese slagers
Muilwijk en
van der Hek
deden het weer goed bij de nationale Gelderse rookworst
wedstrijden.
Simon MuiIwijk werd aIgeheeI
kampioen.
ARNHEM Op de nationale wedstrijd
Gelderse rookworst (grof en fijn), gehouden te
Arnhem, werd keurslager Simon Muilwijk
weer algeheel kampioen.
In de rubriek Gelderse rookworst grof werd
Simon Muilwijk derde (50 pnt.) en Topsiager
J.v.d. Hek vijfde (49 pnt.).

20 vader zo zoon.
In de rubriek Gelderse rookworst fijn werd
Simon Muilwijk tweede (50 pnt.).
Het is weer een felicitatie waard.

Kollekte Chr. gehandicapten in
De PARKER
Ameide en Tienhoven bracht
floating ball
1925,- op.
Hartelijk dank aan aile gevers
De vulpen die
en geefsters.
als balpen
schrijft ~~'\;..~ .....,...,....,..,......,..,......,..,...-...,..,......,..,......,..,......,..,...---'
".

MW. A. ROGGEBAND-LAKERVELD

~~~~\)

Schoonheidssalon
3 modellen

Kooijman en van Bemmel
Ambachtsweg 2, Groot Ammers, tel. 01843 1712 of 1226.

vanaf

J. Lauret - Bastinck

-

21 ,

Lekdijk 42

-

Ameide

-

Tel. 01836 - 1937

CREZEE AMEIDE B.V.
e

,.

Zoekt u nog een
S1. Nicolaaskado ?
Voor al Uw VEZEKERINGEN en FINANCIERINGEN geven wi] U
graag - uiteraard zonder enige verplichling - offerle en betrouwbaar
advies. Desgewenst onmiddelJijke dekking.
J. VAN DIEREN
Gregoriustaan 11,-tel. 03474-284

JOH. HET LAM Johnz.
Achthoven 46a, tel.

01836~1230

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen
Voor landbouwrlsico'~ en verzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

Loop gerust eens binnen, er is
keus uit verschillende soorten
parfums, eau-de-toilette, zeep,
after-shave, oorbellen enz.

Deelnemer St. Nic.aktie.

DE SINT NICOLAASAKTIE IN MEERKERK
LOOPT GRANOIOOS !
WIJ GAAN ·OOOR !
Zaterdag 29 november en zaterdag 6 december om 5 uurtrekking van de prijzen in "De Schuur" te
Meerkerk. Vrij toegankelijk.
ledereen is hierbij welkom. U kunt uw eventuele prijs direkt meenemen.

2e trekking

zaterdag

29 nov.: 100 banketletters

50 prijzen van
20 prijzen van

f
f

10.25.-

EN ALS KLAP OP DE VUURPIJL
3e trekking

zaterdag

f 1000,-

6 dec.: Hoofdprijs

-1 cent.

2e prijs
3e prijs
15 prijzen a
3 x 2 persoons diners
6 x 1 persoons diners

f 500,f 250.f 25.-

Bij deze laatste trekking doen aile
bonnen weer mee.

Aile prijzen worden uitgekeerd in waardebonnen.
De geldprijzen kunt u naar eigen keuze bested en voor

31 maart 1981.

KOOPT IN MEERKERK
ALTIJD AKTIEF
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TIPPA
Kofferschriif-

0(\·

e6.tb~e~

~~e~G

mach'lne

Ne! Benschop

De vogel van het woord

De nieuwste bundel, met gedichten die nog niet eerder gepubliceerd werden. Ne! Benschop weet met
haar re!igieuze gedichten velen te boeien dank zij
haar eerlijke, eenvoudige dichtkunst. Haar gedichten
getuigen van oprecht ge!oof in God en van verlangen
om de inhoud van dit geloof, dat haar zelf zo vee!
vn~ugde en kracht schenkt, aan anderen door te geven. Talrijke lezers en lezeressen (jonge en Dude,
zieke en gezonde) worden door haar verzen getroost
en bemoedigd en vinden in haar bundels zekerheid
en kracht om te leven. Honderdduizenden koch ten
reeds haar gedichtenbunde!s: sinds 1970 is zij de
mees! gelezen dichteres in Nederland.
Haar 7e bunde!: een gegarandeerde BESTSELLER.

Een heel solide,handige
kofferschrijfmachine
uitgerust met o.a.:
tweekleurig lint, wagenslot
enz., enz.

**

Een leuk
geschenk.
Geen 325,excl. BTW

. . .-

11'"

II • • • II 11'1 • • • • • • . • • • , •• II II I I ' • • • 1-"

Formaat 13,5 x 21,5 em
Omvang 48 bIz.
Paperback
Omslag Nelly Wine
ISBN 90 242 0315 5
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HUSQVARNA MOTORKETTINGZAGEN
Husqvarna rnotorkettingzagen voor

vakman en hobbyist: volkomen veilig

dankzij SWED-O-MATIC, Husqvarna's
automatische· kettingrem, de antivibratie-voorzieningen en de uitgekiende
ergonomische vormgeving';

"De Wegwijzer"
is deze keer weer uw
Wegwijzer

Husqvarna
Oy;'\Y;.~ \-\-Y;.~
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HOItTOP

De Kruythoeve is al een feest op
zich zelf en betaalbare prijzen.
Voor uw festiviteiten
is er de Kruythoeve. Ai.'.-

vr
#i'~?
("0// f'. +
,-

U vindl ze bij ons in voorraad.

Bazeldijk 19 -

lflflf

c. 'I LAM
4231 lB Meerkerk -

Tel. 01837 - 1810

Tef.afspraken: Fam. A. Kruyt

Tel. 01836 - 1361.

Voor iedere kopieerder
dejui~ 3Mm....~ .
machine.
~ ,

Uitslag van de verloting
vogelvereniging
"Ons Genoegen"
1e
2e
3e
4e

prijs: lotnummer
prijs: lotnummer
prijs:lotnummer
prijs: lotnummer

494
671
583
594

Lekker voor met de
feestdagen

***

Huzarensalade
Zalmsalade

3M heeft altijd de passende
machine, vanaf de "zo-nu-endan" kopieerder tot en met de
grootverbruiker.
Er zijn bijvoorbeeld zeven 3M
droogkopieermachines voor de
"kleingebruiker". Voor mensen
die to af en toe een kopie
willen maken. Zij zoeken een

5,- p.p.
7,- p.p.

-------------.
Bon

Verkrijgbaar bij Cafe-ReshCafetaria

I
Stuurt u cns S.Y.p. nadere
I
. informatie over de juiste I
I 3M machine voar ons.
I
I Wij maken .. .. kopieen per maand. I

'I Wapen van Ameide

I Naam:
I Adres:

kleine kopieermachine die het
daadwerkelijk blijft doen. Een
betrouwbare machine die
direkt een prima kopie aflevert.
3M biedt u de keuze. U wilt op
A4 of folio kopieren? Maakt u
asn kopie per maand of
500 stuks? U wilt tien kopieen
achter elkaar? Kim!
Vraag bij ons naar de voordelige 3M kopieermachines (al
vanaff 315.- excl. BT.w.).

I

I

Tevens het adres voor al uw
andere snacks, koude buffetten,
bruiloften enz.

I

Tel. 01836 - 1308.

'-------------

...

leverancier

I kopieermachines ~• • ~
I

Posteode:
I Plaats:.
IT.a.v.:

II

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6

SENSATIE

-

TEL. 01836-1229

AANBIEDING

AGFA OPTIMA 535

,•

met tas, volautomatisch, eenvoudige bediening

3~
CREZ~E PRIJS: 1250, -

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6

-

TEL. 01836-1229

,
OOK YOOR U •

Leren pouffs
NU f 99,-

* handwerkartikelen
* wol
* kleinmeubelen
* badhandoeken
* nieuwe sierkussens
* ook hebben wij kadobonnen
Komplete woninginrichting

VAN DER VLIST

Dorpspiein 7. Meerkerk, tel. 01837 - 1409

Aangeklede poppen
diverse soorten en maten,
in showdoos.

Tentoonstelling met
goedeinzendingen

En toen kroop mijn poes in de platenspeler

Pluimvee- en Konijnenfokkersvereniging "Steeds Hoger"
Ameide
AMEIDE - "Samen met de Meerkerkse
vereniging "Altijd beter" hebben wij voor
f 3700,- aan kooien gebouwd, mede bereikt
door de zelfwerkzaamheid. Wij willen, iodien
niet hard nodig, echt geen subsidie. Als we zelf
ODze broek kunnen ophouden, dan zulleD we
het oak maar doen", aldus eell rustig sprekende, sympathieke, voorzitter Jan Willem
Peterse.
Hij ver,:,olgt: "Iedereen vraagt tegenwQordig
om Subsldie. Ik wil een vrij man in een vrij land

V~nna~ht was ik aan het werk (een s~~chte gewoonte van me) en ik dacht dat ik
mlsschlen beter wakker zou kunnen bhJven door een goede plaat op te zetten. Mijn
keuze viel op een, overigens vrij slechte, uitvoering van de musical Hair.
Mijnplatenspeler staat vrij laag. Het hele proces van plaat uitzoeken en opzetten werd
met Nrote belan~stelling g.e,":olgd door ~ijn poes. Hij werd zelfs opdringerig. "Lieve
poes beleerde Ik· hem "dlt IS een draaltafel en geen draaimolen". Poes wist echter
zeker dat dit pas echt interessant was en drong dus op. Dat vond ik behalve amusant
irritant omdat deze bemoeienis mij niet bevorderlijk leek voor de kwaliteit van het
apparaat.
Wij waren nu echt aan het bakkeleien. De poes bleef opdringen en ik probeerde de
stofkap te laten. ~akken. Plotseling waagde het beest een van zijn negen levens en
sprong onder mlJn handen door op de plaat. Ik had dat niet verwacht dus ik schrok me
wezenloos. De paniek bleek groter bij mij dan bij de poes. Hij keek me al draaiend
triomfan.t.elijk aan en li~te rusig zijn po~t. Toen ik h«;t besef had de attractie te stoppen
stapte mlJnheer waardlg met de staart In de lucht Ult en liep lang3 me of ik Incht was.
Dat zal ook wei, maar dat aanvaard ik nederig. Ik ken mijn plaats. Wie weet was deze
kat in zijn vorig leven wei een farao.
.
.
Margriet Vansluis.

Wie kent hem niet ! Jan van Gelderen (een der
oprichters), natuurlijk de mooiste duif.

De prijzentajel met burgemeester Bakker,die

De altijd nijvere werker, onze A meidese
Reinier de Lange, sekretarisjpenningmeester,
een onvervangbare persoon. Mede oprichter
van de vereniging.
zijn. Als we allemaal op gemeenschapsgeld
tereD, dan komt er niets van terecht.
De f 550,- aan bekers bietsen we ook niet bij
elkaar. We houden een grote verloting en op de
tentoonstellingen kleine verlotingen.
Denk nu niet, dat ik de andere verenigingen de
subsidie misgun.
Dit jaar hadden we een mooie zaal en ergslecht
weer. Desondanks was er toch veel belangstelling".

een der prijswinnaars, Theunis Lakerveld uit
Tienhoven, de .beker overhandigt.
De voorzitter Peterse kijkt nauwlettend toe.
(Peterse, toen hij de joto zag: "dat is de eerste
joto waarop ik met brU sta, ik zet 'm altijd aj, 't
is dat ik nummersmoest lezen, wat heb je aan
zdn ding"). -Lezen dachten we, red.-.

AANBIEDING
De jeugd, waar hetbestuur zeer blij mee is.
Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
C~es van Zanten viel, evenals de meervoudige
wtnnares Jacqueline VoUmilller, in de prijzenregen.

4 rol Scotch-tape

1 dJspencer
GRATIS

Voor de winter met
droge en warme
Yoeten

Klompen
Laarzen
Instappers
Werkschoenen
Pantoffels
Muilen
"Bastad" mullen
Klomp- en laars sokken
Schippersklompen

Wevenr-:ijk 11 rood, 4231 JA Meerkerk, tel. 01837 - 2157.

21,75

CREZEE AMEIDE B.V.
D

€

T'L

,(,

220

Nederlandse
bond van plattelandsvrouwen.
Ald. Meerkerk.

de Holi. Mij.' van Landbouw iets over de grate
veranderingen die in enkele tientallen jaren
hebben plaatsgevonden op de boerderij. Veranderingen die een enorm aanpassingsvermogen van het agrarische gezin hebben
gevergd.
Het laatste programma-onderdeel voar de
pauze was een kwis, waarvan het idee was
geleend van de weekend-kwis. Drie dames

MEERKERK -

Op 18 november j.l. had de
afdeling Meerkerk van de Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen een bijzonder pro..
2ramma, n.l. een agrarische avand. Deze avond
werd verzorgd door enkele agrarisehe leden en
was bedoeld om niet-agrarisehe ledn wat meer
inzieht in en kennis van de situatie van de
boerin te geven. Het was de eerst~ keer dat in
ZuidRHolland een dergelijke avond georganiseerrl werd en na afloop bleek dat het een groot
sukses was geweest.
Het programma bestond uit verschillende
korte onderdelen en begon met een dialoog
tussen de gepensioneerde boerenmeid Jaantje
en een jonge, moderne boerin. Op kostelijke
wijzewerd het verschil tussen een boerin van
voor de oorlog en van nu weergegeven, met al
waarschijnlijk enige overeenkomst, lange nietbetaaIde werkdagen op het bedrijf zonder
echte vakanties. .
Vervolgens vertelde mevrouw van Zoelen van

lieten vooTwerpen zien die op een boerderij
gebruikt werden en worden en vertelden
daarbij de meest onwaarschijnlijke verhalen.
De dames in de zaal moesten raden wie het
juiste verhaal vertelde en dat was niet
eenvoudig.

Na de pauze werd de uitslag bekend gemaakt en
de prijzen (uiteraard zuivelprodukten) uitgereikt.
..
Daarna konden er, dankzij de medewerking
van de Meerkerkse dierenartsen, dia's worden
vertoond van de diverse manieren waaro~ een
kalf geboren kan worden en van de risico s die
daaraan verbonden kunnen zijn voor moeder
en kind.
Toen was het kaasmaken aan de beurt. Op het
toneel stond een bijna komplete installatie en
werd door een van de agrarische dames verteld
en voorgedaan hoe zij vroeger kaas maakte. Dit
werd op bijzonder spontane en humoristische
wijze gedaan, maar maakte tevens duidelijk
hoe arbeids-intensief kaasmaken is.
Tot slot van de avond vertelde mevrouw de
J onge ons nog iets over het werk van de
agrarische kommissie van de provincie ZuidHolland.

"De Wegwijzer"
is deze keer weer uw
Wegwijzer

December, de tijd van
zinvolle kado's~
Goed gereedschap als geschenk wint
aan populariteit.
Het is bekend:

"DE VAKMAN"
is ruim gesorteerdin goed gereedschap, voor hobbyIst en vakman.
Ga daarom eens rustig kijken in de
ruime en overzichtelijke winke'l van

dinsdag om 12.15 gesloten

"DE VAKMAN"
Zie ook ons speciaal Sint. Nicolaas
kadoboekje, reuze handig voor het
kiezen van een passend geschenk.
Niet gehad ? U kunt het gratis afhalen
in onze winkel, 't is vlak bij.

"DE VAKMAN"

Zouwendijk 23 -

Meerkerk - Tel. 01837-1405
Deelnemer O.V.M. aktie.

•

vrijdag koopavond tot 21.00 uur
zaterdag geopend tot 17.00 uur

VAKKUNDIG ADVIES. UITGEBREIDE SERVICE
Koop zo snel mogelijk uwSint Nicolaaskado's in. U heeft dan
de eerste keus en grijpt niet achter het net.
Wij hebben een uitgebreid assortiment speelgoed, elektrisch
en dagelijks huishoudelijk~ artikelen.
Lampen en natuurlijk een fantastisch grote voorraadrijwielen
van klein tot groot, voor jong en oud .

•II

SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN
Oeelnemer
O.v.M.-ektle

Zouwendijk 123

KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

MEERKERK

Telefoon 01837 - 1249

25-jarige Vogelverenigjng "Ons Genoegen"
hield grootse tentoonstelling
AMEIDE - Een volle zaal met genodigden, humoristische speeches, eell officUHe stijlvolle
opening door burgemeester C. Bakker, eell grandioos kada voor het Verzorgingstehuis "Open
Vensters", eell sfeervolle, met prachtige bloemen versierde, tentoonstellingsruimte, dat
kenmerkte de opening van de Vogeltentoonstelling in Ameide op 21 november.
Een kompliment voor de organisatoren en ledeR. Het was geweldig, bijna professioneeI.
Voorzitter J.M. Verhey, oprichter en 25 jaar lid, werd door de heer Vreuls, namens de bond, de
zilveren bondsspeld opgespeld. Tevens ontving de heer Verhey van de vereniging eell hobby-

boek.

Burgemeester Bakker reikt de beker uit aan
Vuurens, die kampioen van de jeugdfeden
werd.

A~

Op zijn bekende humoristische manier memoreerde de heer Verhey de geschiedenis van de
vereniging.

Met zes leden begonnen en nu 30 leden, 25 jaar

is hij lid van "Ons Genoegen", waarvan 24 jaar
voorzitter.

Burgemeester Bakker had grote waardering
voor de zelfwerkzaamheid van de vereniging.
Bood namens het Gemeentebestuur een
envelop met inhoud aan en beloofde de
subsidie aanvraag welwillend te bekijken.
Hierna ontvingen A. en O. Vuurens de bekers
vanwege hun besl geklasseerde inzendingen.
De voorzitter van de vereniging Leerdam bood
een prachtige beker aan voor de mooiste vogel.
Tevens hield hij een warm pleidooi om lIOns
Genoegen" te blijven steunen.

Voliere voor "Open Venste!s"

De heer O. Vuurens neemt voor de mooiste van
de 304 vogels zijn prijs in ontvangst.
Door zelfwerkzaamheid zijn er nu prachtige
kooien. De heer Hanno uit Langerak werd
speciaal bedankt voor zijn aandeel hierin met
aflakken, evenals mevrouw de Groot voor al
het stencilwerk in de afgelopen jaren.
De bibli6theek..;kommissie kreeg voor haar
eigen verzameling vijf boeken over vogels
aangeboden en het Verzorgingstehuis "Open
Vensters" ontving een prachtige kamervoliere.

BOEKENHOEK

een tiental vogels vlogen.

Hierna spelde de heer Vreuls voorzitter
Verhey de zilveren Bondsspeld op en over-

om de kamervoliere, doorknippen alvorens de
voliere in ontvangst te kunnen nemen.
Hierna kon men de inzendingen in aIle rust
bekijken. Prachtige kooien en een sfeervolle
aankleding der zaal.

bond.

handigde hem oak een hobby-boek. Grote

waar4ering werd uitgesproken voor de inzet

- .Nelly van Dijk-Has, Bab West
Guy de Maupassant
Omnibus

Plantage Bagatelle

39,50

Pierre Boulle

Hannah Green
Geloof is zo broos

15,90

De brug over de rivier Kwai
Mary Bryant, trHogie

KerstverhaZen voor kinderen

de enige goede en mooie oplossing is

SCULPTURED NAILS
In Amerika en Engeland al lang ingeburgerd en
aanvaardt als de enige goede remedie tegen het
nagelbijten. Bovendien is het een instant remedie; de
cliente kan meteen (± 2 uur) weglopen met een stel

goed verzorgde nagels. De behandellng raakt oak in
Nederland bekend. Met behulp van gietstukjes wordt
een laagje pasta aangebracht wat In 4 minuten
keihard is en vervolgens met een freesje gemodel-

leerd en gepolijst word!. Een normaal uitziende
nagel met een keihard laagje erop. Uw elgen nagels
groeien gewoon door, maar kunnen niet meer

worden afgebeten. Oak voor andere problemen met
nagels of voor nageltips, zwakke nagels enz. kunt u
voortaan bij ons terech!.
SCHOONHEIDSSALON

Aad van Halm
Bazeldijk 68

Tel. 01837 - 1215
Meerkerk

Alles op afspraak.

Het deed alles wel[ladig aan.

15,90

Enkhuizer AZmanak
Provincieboeken

34,50

Kijk op
.
Kijk op Kastelen
Kijk op Boerderijen

26,50

Anthony van Kampen

NAGELBIJTEN

De heer Nagtegaal moest het doek, gespannen

NeZ Benschop
De vogel van het woord

'Poon Hermans

29,50

Er is altijd een nieuw begin 27,50

Bakker de tentoonstelling door de Nederlandse
vlag uil een kist te trekken waaruil gelijktijdig

De heer Verhey, 25 jaar lid van "Ons
Genoegen", krijgt hier de ziZveren speld van de

Oosterbroek Dutschum
Het Geslacht Alving I
Maurice Denuzoere
Mien van 't Sant

van de heer Verhey voor de vereniging.
Mevrouw Verhey ontving een prachtig boeket
bloemen. Hierna begaf men zich naar de
tentoonstellingszaal en opende burgemeester

_.
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31,75
11,50

7,90
3,32,50
32,50

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6

TEL 01836-1229

GRANDIOOS!

I:lI
II:

20 vonden wij zelf de opening en het
verdere verloop van onze jubileumtentoonstelling .

C

Wij willen daarom langs deze weg
iedereen bedanken voor de attenties
die we hebben mogen ontvangen en
voor de belangstelling voor onze
vereniging die we tijdens de tentoonstelling en de opening daarvan hebben
mogen ervaren.
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VOGELVERENIGING "ONS GENOEGEN"

f 65,NU f 59.-

INVENTUM zwakstroomdekens
Voorzien van:
Aansluitsnoer:
Garantie:

regeltrafo{'sl. vier standen, bevestigingsbandjes,
met contactstop.
3 jaar.

HP 2111ladyshave.
Mel dubbele tondeuse
voor lange en korte hareno

1 persoons onderdeken
HN 41. Bruto f 168,-. NU f 142,2 persoons onderdeken
HN 82. Bruto f 203,-. NU f 177.50

HD 5140 T Ko~1iezener
de luxe. 2tot 5koppen.
Con.ische filter mel dek·
sel. Warmhoudlempe·
ratuur ca 83 °C.
Aan!uitschakelaar met
indicatielampje.

~-

,~

HD 5141 TKoMiezener

de luxe. 2 tot 8 koppen, Conischefiltermet
deksel, Warmhoudtemperiltuur ca 83 °C. Aanl
uilschakelaar mel indicalielampje

f 74,50
NU f 67.50

f 83,50

HP 1602 Philishave
met dubbele scheerlechniek. Brede.
uitklapbare tondeuse.
gemakkelijkschoon Ie
maken door flip-top
opening, In luxe
cassette.

NU f 77,50

ADVIESPRIJS f 170,NIEUW

f 77,NU f 69.95

NU
HD 4244 LID en
HD 4244 LIB. Friet &
Fonduese!. Temp.lhermoslalisch instelbaar
voor fonduen (170 °C) .
en friluren (190 DC).
lnh. 1.3 liter olie of vet.

f 155,·

Met spatrand- (tevens
vorkhouder), deksel en
frituurmandje. Verkrijgbaar in twee kleuren.
Gebruiks<lanwijzlng
met groat aantal recepten

f '119,-

HR 2371 liB Gasaansteker. Piezo-elektrisch
en dus geen batterijen
nadig. Twee ontstekingspunten, werktsnel
en zeker. Lange levens·
duur (ca 50.000 ontstekingen), Zwart of bruin

NU f 14.95

HP 4229 Ronde haarkruller.

NU f 109,-

f 35,-, NU

f 89,-

f 31,50

NU f 79.-

,

HD 4151 BRoterende spiesgrill. Campleet met
8 pennen. elk geschikt vaar ca 100 g vlees.
Pennen draaien in legengestelde rlchting en ziln
voorzien van koudgreep en beschermkaples
Na ca 20 minuten zijn de splezen klaar, Gebrulksaanwijzing vootzien van groot aanlal recepten.

HR 2275'Cilruspers.
Perst sinaasappels.
citroenen en grapefruits, Inroud sap reservoir 1 liter. met maatverdeling. handgreep
en schenktuit

f 52,50

NU f 47.50

HR 2276 Mini-cltruspers. Voor persen van
kleine hoeveelheden.
tot 200 ee. Motor draait
als vrucht op kegel ge·
drukt word!. Makkelijk
schoon te maken en op
te hergen,

37,50
NU f 34.50

lEER SPECIALE AANBIEDING

700 watt, f 409,NU f 299.-

f 85,

NU f 59,95
HP 4231 Ronde hairstyler. Drle warmte·
standen (1000-800400 Wl Draalbare
snoerbevestiglllg
Met vilf hulpstukken

f 85,NU f 75.-
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850 watt motor
f 449,- NU f 355.-

N.PEK&ZN.
AAKSTERVELD 2 - AMEIDE - TEL. 01836-1271

De Goed en Goedkoophal meldt:

Nieuw in de
Goed en Goedkoophal
MEERKERK - Het merk Ball uit Italie. Dit
merk heeft zich gespecialiseerd in de laatste
mode. De Goed eu Goedkoophal heeft ook
moderne warme truien van dit merk.
Bet merk Marshall, Duits fabrikaat, dus zeer
goede kwaliteit, levert bij ons o.a. gewatteerde
broeken en zeer elegante ruitjesbroeken,
piloten broeken etc. Deze firma levert oak
sportieve jasjes.
Clark is ons goede, ouwe trouwe merk, wij
hebben daarom ons assortiment van deze firma
uitgebreid met o.a. echte velours. stretch en
wijdmodel-, smalle pijpbroeken en
o.a.
diskoshirts "Clark".
Verder hebben wij sinds kart vele lamswollen
pullovers, spencers, maxi-truien, ..sportieve
truien en elegante blouses van PanJse modeontwerpers.
Bet artikel truibroeken is uitgebreid met de
maten vanaf 74 - knd. maten.
Nieuw zijn ook regenpakken met lichtgeve!1de
strepen, die gegarandeerd 100% waterdlCht
zijn.
.

UNICEF op de
week-markt in
Meerkerk

Ophrengst hejaardenhazar Meerkerk

MEERKERK - Het plaatselijk Unicef Comite
Meerkerk zal zaterdag 29 november a.s. op de
weekmarkt in Meerkerk staan. In de stand
kunt u de bekende Unicef artikelen kopen zoals
Kerstkaarten in div. prijsklassen, de bekende
Unicef agenda,puzzeI, stripboek, kookboek
voor kinderen met internationaIe recepten,
adventsboek, spaarpotjes voor een Unicef aktie
in Sri-Lanka.
Misschien is er een St. Nicolaaskadootje voor u'
bij, wij willen ook nog noemen Unicef
postpapier in 2 uitvoeringen.
Graag tot ziens bij de Unicef-stand rip de
weekmarkt, 29 november a.s. in Meerkerk en
bij de volgende adressen kunt u steeds terecht
voor Unicef artikelen.
M evrouw den Breejen-de Jong, Rijskadeve1d 1, tel. 1336, mevrouw Hakkesteegt-Oosterling, Tolstraat 18, tel. 2245,
mevrouw v.d. Heiden-de Jong, Eikenhof
15, tel. 1539, mevrouw v.d. Kooy-Niehof,
Eikenhof 14, tel. 1979, mevrouw Versluisvan Dijk, Hazelaarsingel 29.
Namens Plaatselijk Unicef Comite,
L.A. den Breejen-de Jong.

MEERKERK - Zaterdag 15 november j.l. werd
deze bazar gehouden, georganiseerd door de
Vrouwenraad Meerkerk, t.b.v. het bejaardenwerk in Meerkerk. Onder het motto voor
en door de bejaarden.
D60r de bejaarden, de vele handwerken en
andere kreatieve bijdragen, alsmede het
meewerken van de bejaarden in de stands.
Ret geld zal besteed worden o.a. voor het
bejaarden-reisje en om nieuwe spelattributen
aan te schaffen voor de bejaardenmiddagen in
de Meerplaats. Ret koekrad was de grootste
trekpleister, er was o.a. kans op het winnen van
een aquarium, aangeboden en te maken door
wethouder P. 't Lam, de winnaar werd
mevrouw Rartkoorn-Speyer uit de Pr. Margrietstraat. Om ± half viji sloot de presidente
mevrouw den Breejen-de Jong de bazar, door
te bedanken voor alle bijdragen in welke vorm
dan ook gegeven en dat we met elkaar terug
konden zien op een geslaagde, gezellige bazardag. De bruto-opbrengst bedroeg bijna f 3900.-.
Vrouwenraad Meerkerk,
sekr. mevrouw G. de Jong-de Jong,
Grote Kanaaldijk 6, Meerkerk.

boom kwe ked j en/h oven iersbed ri j f

Dorpsstraat - De Laak, Lexmond
Prive-adres: Ds. Magendansstraat 1

Vanzelfsprekend verzorgen wij ook graag uw overige
beplanling.
Geopend: vrijdagmiddag en zaterdag de gehele dag.

GEEN CASH AND CARRY
WEL DE GOEDKOOPSTE !

TV Radio HiFi
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A. Sleeuwenhoek
Dam 21
ARKEL
Telefoon 01831 - 1713

KAASKEURING

10 JAAR
"SNUFFELTIEK"
Meerkerk

MEERKERK - Woensdag 18 november werd
in het Brughuis de jaarlijkse kaaskeuring
gehouden.
De historie van dit evenement gaat terug tot
vlak na de oorlog. Ret gaat om de echte boerenkaas voornamelijk gemaakt door kaasmaaksters, hoewel ook vele mannen tegenwoordig
dit ambacht bedrijven.
Dit blijkt weI uit de winnaar in de kategorie
belegen kaas: P. van Dieren uit Leerbroek met
93 punten.
De eerste prijs bij de kategorie jonge kaas ging
naar mevrouw Bikker-Blokland uit Schoonrewoerd met 96 punten.
De prijzen werden door burgemeester den
Bree,ien uitgereikt.

MEERKERK - Dit jaar vieren Juke en Gerrit
Veen het lO-jarig bestaan van hun Snuffeltiek
aan het Dorpsplein te Meerkerk.
In 1970 is Joke Veen begonnen met een kleine
sigarenzaak, die na enige tijd werd uitgebreid
met grammofoonplaten, tijdschriften, kosmetika, bijouterieen en kunstnijverheidsartikelen.
Het sukses was erg groat en al gauw bleek het
gezellige intieme winkeltje niet ruim genoeg
om aan de behoefte te voorzien.
In rna art 1973 werd dan ook een geheel
verbouwde zaak door de toenmalige burgemeester Berends hero pend onder de naam
"Sigarotheek" .
Met groat enthousiasme heeft Gerrit geleidelijk het zakelijke deel voar zijn rekening
genomen terwijl Joke haar handen vol kreeg
aan hun drie kinderen. Joke vertelde ons:
, Veelvuldig bleken de klan ten binnen te
komen met de vraag: "Mag ik even snuffelen",
waardoor er werd besloten van de "Sigarotheek" een "Snuffeltiek" te maken.
Ret jubileum wordt gevierd met een korting
van 10% op aIle kadoartikelen. Deze aktieJiuurt
tim 6 dE;'cember en geldt niet voor tabaksartikelen en tijdschriften.
Wij hopen dat het echtpaar van Veen noglange
tijd op hun sympathieke manier zal doorgaan
en wensen hen daarbij veel sukses.

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

De gelukkige wmnares 'mevrouw BikkerBlokland neemt haar prijs in on tv angst.
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SNELDRUK~

voor:
voor:
voor:
voor:
voor:

aile soorten veevoeders.
iedere gewenste hoeveelheid kunstinest.
plastics en reinigingsmidde/en.
bestrijdingsmidde/en.
service en kwaliteit.

VERSTANDIG ALS U INFORMEERT.

J. van ZANDWIJK

Meerkerk
Gorinehemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309

Ook in onze huishoudelijke. luxe en speelgoed afdeling

VOLOP VELE LEUKE
U zorgt voor een goed getypt of
getekend zwart model.

Sint Nicolaasgeschenken

Maximum formaat 24 x 34 em.

Firma H. Verhoef

Speciaal "Sneldruktarief"

DE ZAAK om gerust eens binnen te stappen

Vanaf 100 exemplaren al vaak
goedkoper dan kopieren en het is
veeI seherper.

Ook in sehoenen grate keus.
Deelnemer Sint-Nikolaas-aktie

Uw drukker vandaag en morgen.

Tel. 01836 - 1251

Ameide

Elke zaterdag tol 4 uur geopenC!.

Prins Carlos zat op
de goede weg !
MEERKERK - Bij het benzinestation Blommendaal werd cen dezer dagen aan het C.D.A.raarlslid Wim de Leeuw, in enigszins gebroken
Hollands, door een passerende automobilist
gevraagd of hij op de goede weg reed naar
Utrecht.
Aan wie zou iemand dit beter hebben kunnen
vragen dan aan deze bekende Meerkerker.

Wie deze automobilist was zag de heer de
Leeuw direkt.
Niemand minder dan Prins Carlos!
"Eigenlijk had ik willen vragen, gaat de reis
naar uw schoonmoeder ? Maar, ik bedacht me
snel, claar had ik fiiets mee te maken" aldus
Wim de Leeuw.
'

Ledenvergadering
C.D.A.
AMEIDE/ TIENHOVEN - Op D.V. maandag
15 december hoopt de C.D.A.-afdeling "Arnei.
de - Tienhoven" een lerlenvergadering te
beleggen in het Verenigingsgebouw.
Belangrijkste onderwerp die avond.. is de
begroting 1981 van de gemeente Amejde.
Deze begroting is op 27 november aan de
gemeenteraad aangeboden en zal op 22 december in de dan te houden raadsvergadering
behandeld worden.
Op de vergadering van de plaatselijk C.D.A.afdeling kunnen de leden vragen stellen en
opmerkingen maken over de begroting 1981 of
over andere plaatselijke (politieke) onderwerpen. De aanvang is 8.00 uur.

Een avond met artiesten, o.a. de alom bekende
groep "Pussycat" bekend van radio en T. V., het
dans yen showorkest "Brazil", een grandiose
demonstratie FORMATIEDANSEN door het
VIDA TEAM uit Doetinchem, deze zijn op 26
oktober 1980 geeindigd op de 3e plaats van de
WERELDKAMPIOENSCHAPPEN amateurs
die gehouden w'erden in Duitsland.

Een volledig verzorgd koud buffet dat verzorgd
wordt met m.m.v. de heer en mevrouw Slomp,
eksploitanten van het Gemeenschapshuis te
Hoornaar. En voor deze prijs kunt u ook nog
gratis gebruik maken van een bus, die u op
komt halen in de plaats waar u op les zit en na
afloop weer naar huis brengt. Dus de borrel
hoeft u niet te laten staan.
U wordt gebracht en gehaald en dit gaat
volgensopgave en er is plaats voor iedereen.
Aanvang van deze grandiose feestavond is 20.15
uur en deze eindigt 01.00 uur.
Vertrektijden van de bussen 'uit de lesplaatsen

± 19.30 uur, terug vanuit Hoornaar 01.30 uur.

Dit aanbod geldt uiteraard aIleen voor de
leerlingen en kost f 45,-, ink!. koud buffet en
bus.
Het is een initiatief dat men zelden tegenkomt
en een enorme goodwill zal kweken bij de
leerlingen.

Wielrenner
Aart Tukker
NIEUWPOORT - Wij kunnen ons voorstellen
dat Mary en Aart Tukker uit Nieuwpoort
teleurgesteld waren toen zij onze vorige
Wegwijzer lazen.

Niet de Engelsman Herraty, doch Aart Tukker
werd 3e bij de Paardenmarktronde van
Ameide.
Aart, als oud-Ameidenaar, worden je prestaLEERDAM - Dansleraar Karel Pak uit ties hier toch aItijd nog gevolgd. Altijd word jij
Leerdam bericht ons dat hij dit jaar een uniek
genoemd bij namen als Arie Versluis en
Kerstbal organiseert voor zijn leerlingen die
Gerrit Plieger. Mary Tukker, evenals hun
hij les geeft in Werkendam-Sleeuwijk-Groot
fietsende zoon en dochter, traint tegenwoorA,...m_m_e_r_s-_M_e_er_k_e_r_k_-_H_o_o_r_n_a_a_r_-N_ie_u_w_e_n_d_ij_k_._ _d_i_g_z_a_t_e_rd_a_g_s_m_e_e_.
......

Aart, 39 jaar oud, fietst al 21 jaar wedstrijden,
traint 2 a 3 maal per week en is momenteel
Lv.m. het eind van het seizoen aan het z.g.n.
afbouwen. U weet wellicht ook wei dat een
sportman een sporthart heeft en het zeer slecht
is wanneer men abrupt met de sport ophoudt.
Dit jaar is een goed fietsjaar geweest voor Aart:
14 maal eindigde hij bij de eerste 5 en 8 maal bij
5/10.
Zoals u ziet een respektabele staat van dienst
voor de licentiehoudende veteraan Tukker.
Vorig jaar werd hij winnaar van de ronde van
Epe en dit jaar winnaar van de ronde van
Driebergen.
"Fietsen is voor Aart chronisch geworden",
zegt de sympathieke en fanatieke korte baan
rij dster op de schaats Mary Tukker.
We zullen zeker nog weI meer van hun horen.
Maar een .feit blijft, dat de ronde van Ameide
toch het internationaal tintje heeft behouden,
want uiteraard werd nu de vierde man een
Engelsman.

Verlichte Globe

Kerstbal

NU

99,50

CREZEE AMEIDE B.V.

.:=======:::====:::====:::
DAM 6

-

TEL 01836-1229

KERKSTRAAT 9 MEERKERK
geopend:

dinsdag 8.30-13.00uu,
woensdag de hele dag
vrijdag de hele dag

zaterdag 10.00-12.00uu,
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Vraag ernaar in onze winkel.

goed en goedkoophal
L---:::::~--.J Gorinchemsestraat 35 • Meerkerk

I'h:;--_

HOGE KWALITEIT - RUIME SORTERING

RIB- SPIJKERBROEKEN
TUiNBROEKEN
RUITBROEKEN
WIJOMOOELBROEKEN
STRETCHBROEKEN
VELOURSBROEKEN
ENZ. ENZ.

NIEUWSTE
MODE
van o.a.:

CLARK
WRANGLER
BALL
LEE COOPER
BIP
ENZ.ENZ.ENZ

JACKS EN PARKA'S
SCHITTERENOE Os., Hr. Pullovers en
vesten en blouses etc.
TRUIEN
Kindermaten en nog
enige damesmaten
per stuk

3,90

*¥
VRIJETIJDSKLEDING
*
Het goedkoopst in

